
ACTA
da

Reuniao de negociacao com o

Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado, a Associacao Sindical dos

Conservadores dos Registos e a Associacao Sindical dos Oficiais do Registo e Notariado

Acta n.5 29

Aos 22 dias do mes de Outubro de 2010, pelas lOhOO, compareceram no Salao Nobre do

Ministerio da Justica os Senhores Vice-Presidentes do Sindicato dos Trabalhadores dos

Registos e do Notariado - STRN Norte e Sui e ilhas {STRN), Presidente da Associacao

Sindical dos Oficiais do Registo e Notariado (ASOR), Secretaria-Geral, Presidente da

Assembleia-Geral, Vogal da Direccao e Membro do Conselho Fiscal da Associacao Sindical

dos Conservadores dos Registos (ASCR), bem como, em representacao do Senhor Ministro

da Justica, os Senhores Secretario de Estado da Justica e da Modernizacao Judiciaria

(SEJMJ) e Chefe do Gabinete do Senhor Ministro da justica (MJ) e as Senhoras Adjuntas

dos Gabinetes dos Senhores MJ e SEJMJ, a fim de se proceder a reuniao de negociacao,

nos termos da Lei n.^ 23/98, de 26 de Maio:

a) Do projecto de Decreto-Lei que extingue o subsistema de saude dos servicos

sociais do Ministerio da Justica, transferindo-o para a ADSE;

b) Das normas da Proposta de Lei do Orcamento do Estado para 2011 (PLOE/2011)

com particular incidencia em materia remuneratoria.

Senhor SEJMJ agradeceu a possibilidade de realizagao da reuniao com a presenca de

todas as entidades representativas do sector dos registos e do notariado e deu inicio a

discussao do diploma que transfere o subsistema de saude dos servicos sociais do

Ministerio da Justica para a ADSE.

O STRN referiu ja ter transmitido a posicao desfavoravel dos seus associados na anterior

reuniao de 14 de Outubro de 2010, em que apresentou documento de formalizacao da

mesma. Enumerou exemplos de ineficiencia da ADSE, em particular problemas concretos

decorrentes de dificuldades e constrangimentos no acesso aos cuidados de saude em

regime convencionado. O STRN demonstrou ainda especial preocupacao pelo futuro da

ADSE e questionou se se preve a sua ulterior extincao e transferencia para o Servico

Nacional de Saude, tendo o Senhor SEJMJ informado nao estar equacionada tal extincao.

A ASCR destacou que o sistema de saude dos servicos sociais do Ministerio da Justica tern

vindo ha dez anos a degradar-se, esperando que do processo de transferencia e de

racionalizacao da ADSE decorra urn melhor funcionamento da rede de prestacao de

cuidados de saude e que os exemplos enunciados pelo STRN nao sejam invocaveis.

O Senhor SEJMJ sublinhou que o Ministerio da Justica acompanhara o processo de

transicao e o funcionamento da ADSE e sugeriu a criacao de mecanismos de monitorizacao

pelas entidades sindicais com vista a acompanhar o processo de transicao para a ADSE,

recolher eventuais questoes que venham a afectar os associados e transmiti-las ao

Ministerio da Justica para intervencao celere junto do Ministerio das Financas.



O STRN questionou a possibilidade de se manter os actuals acordos com as entidades

prestadoras de servicos, tendo o Senhor SEJMJ esclarecido estar prevista a caducidade de

tais convencoes e a avaliacao casui'stica pela ADSE de novos acordos, sem prejuizo de se

poder reforcar o articulado para garantir a nao interrupcao dos tratamentos.

Encerrada a negociacao, nos termos e para os efeitos da Lei n.s 23/98, de 26 de Maio, do

projecto de diploma de transferencia do subsistema de saude para a ADSE, procedeu-se de

seguida a negociacao das normas da PLOE/2011 com particular relevancia em materia

remuneratoria, que se concluiu com a discordancia frontal das entidades sindicais

presentes quanto ao teor de todas as medidas propostas pelo Governo ao Parlamento.

No ambito da discussao, abordou-se ainda questoes relaclonadas com:

a)

b)

c)

d)

processo de racionalizacao da rede de Conservatorias, tendo a ASCR alertado para

diversos problemas no funcionamento das Lojas do Cidadao e para os avultados custos

que acarretam para os servicos do IRN;

Os trabalhos preparatories dos projectos de diplomas referentes ao regime das

carreiras especiais, aos vencimentos, a revisao da lei organica e a adaptacao do S1ADAP

aos servicos do IRN, que continuarao sob o signo da neutralidade financeira e serao

distribui'dos oportunamente para apreciacao;

A prorrogacao da Portaria dos vencimentos;

A integracao dos Adjuntos do Conservador e a necessidade de se Ihes reconhecer o

vinculo e o cargo para que concorreram ha 10 anos, a ser apreciada com o Ministerio

das Financas e da Administracao Publica e debatida em ulteriores mesas exploratorias

com as entidades sindicais.

O Senhor SEJMJ informou que determinara a disponibilizacao de uma nota na intranet do

IRN com o elenco de projectos de diplomas em preparacao e discussao e de questoes

pendentes, tendo solicitado a colaboracao das entidades sindicais presentes no sentido de

as transmitirem ao Gabinete para ulterior agendamento de reunifies de trabalho.

A reuniao foi encerrada pelas 12h00.
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